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Skånska Glasbruket grundades år 
1691 då Jöran Adlersten, kungens 
handgångne man och sedermera 
landshövding i Blekinge, fi ck kungligt 
privilegium a   inrä  a e   glasbruk på 
 digare ry  arhemmanet Henrikstorp 

i Perstorps socken. Adlersten lät värva 
glasblåsare och andra kunniga hant-
verkare från Hessen och Mecklenburg 
 ll si   nystartade glasbruk. 

Tyska släktnamn
Släk  orskare med anor från de sam-
mansvetsade invandrarfamiljerna vid 
Glasbruket kan glädjas åt väl bevarade 
kyrkböcker för Perstorp. Ur försam-
lingens äldsta kyrkböcker träder inte 
minst följande släktnamn fram: Beijer, 
Bremer, Claus/Clauson, Durchman, 

Friedrich, Fruenstein, Giertz, Grot-
kopfski, Gundelach, Heiman, Heintz, 
Hoffman, Jubel, Kamph, Kierchner, 
Klein, Kunckel, Menzel, Mildener, 
Moor, Packman, Planboch, Rahm, 
Sadler, Schieff man, Snellman, Sundler, 
Swedler, Went, Wentzel, Wi   och Zim-
merfrost. Stavningen kan variera över 
 den och i olika källor!

   Dessa tyska yrkesmän med sina 
familjer bodde vid glasbruket, hade 
rä    ll egna tyskspråkiga kyrkoru  -
ner och höll starkt samman. O  a och 
länge skedde gi  ermålen främst inom 
denna tysktalande grupp. Carl von 
Linne skrev i sin ”Skånska resa 1749”: 
”…De  a glasbruk bestod av en skön 
glashy  a och en stor hop torp, där 
arbetarna bodde. Här förfärdigades 
allt glas i Skåne, som är vackert och 
säljes vida…”. 

Släkten Kamph
Bland brukets invandrare fanns Peter 
Kamph, född i Hessen omkring 1657, 
och ibland kallad ”den Store”. Låt 
oss här följa några av hans ä  lingar: 
Peter ”den store” Kamph hade med 
sin hustru Anna Margareta Packman 
bl a äldsta sönerna Ma   as och Jere-
mias. Båda blev glasblåsare och båda 
var småbarn när de kom  ll si   nya 
hemland och det krigshärjade, nyligen 
brutalt försvenskade Skåne. 

Länge gav glasbruket försörjning  ll 
både ägare och arbetare. Frihets  den 
rådde e  er Karl XII:s död och näring-
arna växte. Under 1750-talet började 
dock svårare  der. Grundaren Adler-
stens närmsta arvingar dog, bristen på 
kapital och ved för glas  llverkningen 
gjorde sig starkt påmind och - åter råd-
de krig i Europa. År 1757 gick Sverige 
med i Pommerska kriget och kämpade 
mot Preussen under fem års  d. 

Stora katastrofer
Stora katastrofer skedde för släkten 
Kamph från år 1760. Genom krig och 
vanskötsel hade både rikets fi nanser 
och levnadsvillkoren för gemene  

man försämrats. Skånska Glasbruket 
var en av de manufakturer som hade 
problem. Genom arvingarna  ll grun-
daren fanns e   nära släktskap med 
hustrun  ll greven och fältmarskalken 
Gustaf David Hamilton på Barsebäck. 
Greve Hamilton var intresserad av a   
stödja sin hustrus släk  ngar och a   
överta råvaror vid Glasbruket, som 
han köpte år 1760. Greve Hamilton 
beslöt snabbt a   Skånska Glasbruket 
skulle läggas ner. 

Kamp kring Skånska Glasbruket
av Arne Thornberg

Skånska Glasbruket 
och alla torp i närheten 
förstördes i en våldsam 
mordbrand Kris   Him-
melsfärdsdag år 1762. 
Glasbruket hade då varit 
i dri   under 70 års  d. 

Prak  laska skänkt  ll Perstorps kyrka år 
1754 av glasbruksdirektören J Wessman. 
[Gravyren baseras på Jeremia 31:25]

Relief av K Siesjö 1962 
(Från Glasbrukets Minnessten). 
Foto: Arne Thornberg

Exempel på vacker produkt från Skånska 
Glasbruket.
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År 1762 kom nästa katastrof. Medan 
nästan alla av glasbrukets folk deltog 
vid en begravning i Perstorps kyrka 
anlade någon brand  i glasbrukets 
byggnader. Mordbranden spreds ex-
plosionsartat och förstörde det mesta 
inklusive många närliggande torp och 
andra byggnader. Branden ägde rum 
Kris   Himmelsfärdsdag 1762. En av de 
skyldiga dömdes  ll döden för dådet. 
(Några dagar senare, 22 maj 1762, 
slöts fred mellan Sverige och Preus-
sen. Sveriges krig var över.)

Katastrofen blev stor för de i huvudsak 
tysktalande anställda med sina speci-
alkunskaper. Godsägaren Bra   pas-
sade på a   värva e   fl ertal glasblåsare 
med sina familjer  ll si   nya glasbruk 
vid Vänern. (År 1761 hade Bra   få   
privilegium a   på Uddetorps ägor i Bo-
 lsäters socken i Näs härad i Värmland 

anlägga e   glasbruk, som fi ck namnet 
Anneberg.)   Andra lyckades med stora 

svårigheter byta levnadsbanor och 
bryta sig in i det sydsvenska samhället. 
A   återvända  ll ursprungslandet var 
inget bra alterna  v. Pommerska kriget 
var färskt i minne, vedernödorna var 
svåra. 

Det 70-åriga industrisamhället och 
byagemenskapen vid Henrikstorp 
krossades.

Glasblåsarbröderna Jeremias och Mat-
 as Kamph drabbades mindre än de-

ras barn. Ma   as hade dö   1750 men 
bl a sönerna Göran Fredrik (f 1707) 
och Claes Friedrich (f 1729)  llhörde 
de som värvades  ll glasbruket Anne-
berg på Värmlandsnäs. Dit fl y  ade en 
stor grupp av Henrikstorps invånare. 
Dock varken åldrige Jeremias eller 
hans son med samma namn: Jeremias 
hade länge varit enkel krögare vid 
bruket. Krogen låg mycket nära bruket 
och han hade nyligen lå  t uppföra en 
ny krog där. Båda byggnaderna brann 
ner i storbranden 1762. 

Modaröds by
Länge levde både krögare Jeremias 
och hans syster, Anna Greta Kamph, 
med sina familjer vid vackert belägna 
torpen i Modaröds by några kilometer 
söder om glasbruket. Anna Greta och 
hennes make, glasritaren Clas Claus-
son, fick där bl a sonen Jeremias. 
Denne Jeremias blev sedermera kro-
nolänsman och far  ll fanjunkare C A 
Classon – och innehavare av rusthållet 
Duveskog i Röstånga församling före 
sin nästkusin Gustaf Georg Kamph. 
Gustaf Georg (GG) Kamph var barn-
barn  ll krögaren Jeremias ovan. 

Släkten Sager
Vid Modaröd levde även Sophia Schre-
welius. Hon var svägerska  ll krögare 

Skånska Glasbruket med  llhörande torp och andra byggnader.

Minnesstenen (med sin relief av K Siesjö) vid platsen för Glasbruket och dess krog.
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Jeremias och gi   med handelsmannen 
Chris  an Sager. Vid Modaröd vistades 
 dvis även Chris  an Sagers äldre bro-

der, inspektorn Gudmund Sager, född 
1727 i Småland. Släkten Sager var 
också av tyskt ursprung och verkar ha 
varit betydligt bä  re etablerad i det 
svenska samhället. Gudmund Sager 
påstås ha varit vän  ll den koleriska 
krögaren Jeremias Kamph. Möjligen 
stöttade han även krögarfamiljen 
Kamph rent ekonomiskt. 1762 fi nner 
vi nämligen Jeremias Kamph som ny 
gästgivare i Hörby med fru och fl era 
barn. Jeremias var ända sedan 1744 
gift med klockardottern Stina Lisa 
Schrewelius (som f ö var 16 år gammal 
vid gi  ermålet).

Nästa Kamph-katastrof
De svåra  derna har länge tärt på krö-
gare Jeremias – spriten får allt större 
del av hans liv. Tidvis är han våldsam 
även mot sin egen hustru, han syns 
i rä  egångar och verkar ha allt svå-
rare med livet. Gästgivarfrun inser 
a   gästgiveriet inte kan drivas under 
dessa villkor. Hon låter sälja Hörby 
gästgiveri  ll äldsta do  ern Cecilia 
med [blivande] maken Gudmund Sa-
ger i april 1762 för 4.000 daler. Augus   
1762 sker så nästa Kamph-katastrof. 
Gästgivare Jeremias Kamph knivdödar 
i aff ekt sin fru S  na Lisa Schrewelius. 
Tingsrä  en i Hörby dömer honom  ll 
döden och stegling. Hovrä  en mildrar 
domen  ll förvaring på Kris  anstads 
fästning där Jeremias dör av sjukdom 

år 1765. Föräldralösa barnen  ll krö-
gar-/gästgivarparet är då mellan 7 och 
20 år gamla, däribland den då 13-årige 
sonen Friedrich (Fredrik) Kamph.

I nov 1762 gi  e sig 35-årige inspek-
torn Gudmund Sager med då 15-åriga 
gästgivardo  ern Cecilia Kamph. Några 
månader senare dog i Perstorp hennes 
farfar, glasblåsaren Jeremias, 77 år 
gammal. Hennes far, förre gästgivaren 
Jeremias Kamph dog på Kris  anstad 
fästning 28 november 1765. En må-
nad senare sålde Gudmund Sager och 
hans unga hustru Hörby Gästgiveri 
 ll kapten Georg Cock på Osbyholm 

för 10.000 daler. Paret flyttade till 
Gudmunds barndomstrakter vid Jön-
köping där han blev bruksförvaltare. 
Från paret Sager-Kamph stammar en 
framgångsrik släkt.  C D Robert Sager, 
en sonsons son, blev envoyé och över-
kammarjunkare vid svenska hovet. 
Denne lät bygga ”Sagerska palatset” 
centralt i Stockholm, numera offi  ciellt 
residens för Sveriges statsminister.

Föräldralöse Friedrich Kamph lät värva 
sig. På 1770-talet var Friedrich  cor-
poral och senare kvartermästare vid 
Livkompaniet under Norra Skånska 
Kavalleriregementet. Dit hörde Du-
veskog i Röstånga församling, Trum-
petarbostället i Billinge och många 
andra rusthållshemman. År 1771 är 
Friedrich ännu skriven på Modaröd 
och han har ansvar för si   kompanis 
ry  are när vi fi nner honom i Röstånga 

födelsebok (se nedan):
Släkten Kamph fick ofta leva upp 
 ll si   namn. Kämpigt blev det nog 

1771 då Friedrich som ung corporal 
fi ck oäkta do  ern Lisa Friedrica med 
Hedwig Wiberg i Röstånga. Sedan 7 
års ålder var hon styvdo  er  ll gäst-
givaren Pål Nilsson Holmstedt. Hon 
var nästan jämnårig med gästgivarens 
son Nils, som fak  skt gi  e sig med 
sin styvsyster Hedwig 29 december 
1773. Måhända bidrog de  a  ll a   
Nils länge fi ck vänta med a   överta 
Röstånga Gästgiveri som så länge  ll-
hört hans förfäder. Fadern lät i stället 
en Ryberg överta Röstånga Gästgiveri. 
Friedrich Kamph å sin sida gi  e sig år 
1776 med länsmansdottern Maria 
Möller. Tillsammans fi ck de på Koppar-
möllan i Östra Ljungby sonen Gustaf 
Georg i november 1781. 

Fram till år 1886 hörde en del av 
Röstånga församling  ll Norra Åsbo 
härad i Kris  anstads län. I Röstånga 
var det ganska komplicerat. Röstångas 
småbyar Härsnäs, Nackarp och Ugg-
laröd låg i sin helhet i N. Åsbo, medan 
Kolema by var delad, så a   bara går-
darna nr 5, 6 och 7 fanns under N. 
Åsbo härad. Gränsdragningen mellan 
byns båda delar berodde på a   de 
nämnda hemmanen ingå   i Herre-
vadsklosters birk.  
[Birk var under den danska  den e   
område, inom vilket kungen förbehål-
lit sig eller åt dess ägare förlänat rät-
 ghet a   utöva domsrä   och upptaga 

böter (birkerä  )].

Ur Röstånga födelsebok 9 dec 1771.  ”…Till Barnafader är utlagd Corporalen Friedrich Kamph…”  
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Kronorusthållet Duveskog i Röstånga 
församling drevs i decennier av in-
spektor Gustaf Georg Kamph och hans 
hustru Maria Weibull. Till Duveskog 
fl y  ade familjen Kamph-Weibull år 
1822. De kom från Trumpetarbostäl-
let i Billinge där Kamphs svärmor, 
Susanna Åkerholm, dö   7 april samma 
år. GG Kamph var sonson  ll krögaren 
Jeremias vid Skånska Glasbruket.
  Duveskogs förre innehavare var fan-
junkaren C A Classon – en nästkusin 
 ll GG Kamph. Bådas fäder hade växt 

upp vid Modaröd e   par km söder om 
Henrikstorps glasbruk.

GG Kamph gi  e sig i Lyby år 1812 med 
Maria Weibull. Hon var änka e  er a   
hennes förste make dö   e  er bara 
e   halvårs äktenskap. År 1814 fl yt-
tade familjen  ll Trumpetarbostället, 
Billinge nr 21. Där föddes deras äldste 
son, Carl Gustaf, 14 juni 1814. Och 
där begärde GG Kamph år 1815 a   
enskifte skulle genomföras för Bil-
linge by. Den dri  ige Kamph fi ck vänta 
många år innan enski  et genomförts 
för Billinge – men familjen fortsa  e a   
arrendera Bostället, vilket precis som 
Duveskog var kronohemman under 
Norra Skånska Kavalleriregementet.

Vid sitt gifte med Maria Weibull 
bodde GG Kamph enligt en källa på 
frälsehemmanet Slogstorp Nr 2 i Ham-
marlunda socken. Som granne hade 
han där – på Slogstorp Nr 3 – krono-
länsmannen Sven Chris  an Weibull. 

Källor:  
Mantalslängder, Mönsterrullor, Kyrkoböcker (Riksarkivet (www.svar.ra.se))
Sveriges Släk  orskarförbund (www.svar.ra.se)
Billinge Redak  onskommi  é: Billinge från by  ll samhälle, 2011
G Welin: Röstånga Gästgivaregård, 2005
G Haskå: CD-skiva: Perstorp kyrkobok 1680-1767, 2009
S E Noreen / H Graebe: Henrikstorp, Det Skånska Glasbruket 1691-1760, 1964
J Sundberg: Skånska Glasbruket. En industri- och kulturhistorisk studie, 1940
J Sundberg: Skånska Glasbruket, en storindustri i Perstorp för 250 år sedan, 1951
G Björkelund: Hörby Sockens historia, 1950
B Nordahl: Härads- och sockengränser. (Svalövsbygdens Släkt- och Folklivsforskar-
förening), 1998

/ arnethornberg@bredband2.com

Troligen träff ade Kamph sin blivande 
hustru, unga änkan Maria Susanna 
Weibull, hos hennes broder Sven i 
Slogstorp. Svågern lät nygi  a familjen 
Kamph driva bostället Slogstorp Nr 3 
år 1813.

Slumpen har sedan gjort a   under-
tecknad på fädernet stammar från just 
Slogstorp Nr 2. I över 150 år fanns de-
lar av Slogstorp Nr 2 i släkten. Enligt e   
bevarat köpekontrakt fi ck min farfars 
morfar, Henrik Larsson, år 1858 köpa 
Slogstorp Nr 2 av sin äldre bror Åke. 
Där föddes min fader och därifrån fl yt-
tade han med sina föräldrar år 1917. 
Som nygi  a fl y  ade mina föräldrar 
 ll Duveskog 1:28 år 1946. De levde i 

Duveskog i mer än 50 år. Från samma 
Slogstorp via Trumpetarbostället i Bil-
linge kom familjen Kamph  ll samma 

Modaröd år 2011. Ar  kelförfa  aren fotad av Paula Thornberg.

Dufveskog år 1822. Där levde inspek-
tor Gustaf Georg Kamph i 30 års  d…

Äldste sonen, Carl Gustaf, blev stads-
kassör i Landskrona och  gifte sig 
där år 1847 med sin kusin Charlo  a 
Weibull. Hon var halvsyster till de 
framgångsrika Weibullsbröderna där. 
Bland dessa bröder märks Martin, 
professor; Walfrid, entreprenör; Ric-
hard, förvaltare.  Weibulls-bröderna 
och deras ättlingar har satt djupa 
avtryck i speciellt skånskt samhällsliv 
och skånsk historia.   

Trots kamp, kriser – och jeremiader 
- nådde släkten Kamph stora fram-
gångar i det svenska samhället. 
Per aspera ad astra!   [ = Genom kamp 
 ll seger! /NE 2011 ]

*   *   *     



Åsbo släktblad 2012:1  sid 7

Unnaryd, en by/tätort med strax 
under tusen invånare, är det 
geografi ska ursprunget i följande 
berä  else. Unnaryd  llhör Hylte 
kommun i Hallands län och ligger, 
vackert belägen vid sjön Unnen i 
Småland. Byn ligger inbäddad i 
pampig granskog även om storm-
en Gudrun krävde stora tributer 
när den drog fram. 

Som så många andra orter i Småland 
drabbades även Unnaryd av emigra-
 onens åderlåtning av unga männi-

skor när det ”Stora Landet i Väster” 
lockade och drog från fa   gdomens 
och hopplöshetens vardag. Nu, mer 
än hundra år e  eråt får vi här nedan 
se hur man på e   lite annorlunda sä   
kan få nya uppgi  er  ll sin släk  or-
skning om släk  ngar som emigrerat.

För  ca 10 år sedan var en kvinna som 
är bosa   i Unnaryd och med intresse 
för ”Loppisar” på en sådan i hem-
byn och köpte en s.k. ”fyndlåda” där 
det fanns diverse olika saker i. När 
hon kom hem och undersökte lådan 
närmare fann hon under ljusstakar, 
dukar och andra ”bra o ha” saker en 
stor bunt med brev som såg väldigt 
gamla ut. Men, som ibland sker, så 
ställdes lådan undan och stod sedan 
bortglömd e   antal år innan hon tog 
fram den och började   a på breven. 
En  d e  eråt träff ade hon en god vän 
och då nämnde hon breven för henne 

De etthundratjugonio breven!

och berä  ade a   många av dem var 
skrivna av en kvinna som he  e Jo-
hanna och som hade utvandrat  ll 
Amerika. Hennes vän, Ann-Marie 
blev mycket intresserad e  ersom 
hon hade kontakt med en släk  ng i 
Västra Torup i Skåne vars morsmors 
mor hade utvandrat  ll Minnesota i 
USA från Unnaryd.  

Denna, Ann-Maries släk  ng, visade 
sig vara Eleanor Sander, som un-

dertecknad skrev en ar  kel om i vår 
 dning 2009 och som sedan var och 

berä  ade för oss om Kanada där hon 
är född och uppvuxen och där hon, 
med undantag för arbeten både i 
Sverige och i andra länder under 
olika perioder, bodde  lls hon 1997 
gi  e sig med sin Ingemar och fl yt-
tade  ll Sverige och V Torup för go  . 
Eleanors mormors morfar var Ann-
Maries mormors farfar och på det 
sä  et knyts deras släktband ihop.

Eleanor, som är en hängiven släkt-
forskare, hade sen hon fl y  ade  ll 
Sverige hi  at delar av sin släkt i Un-
naryd på sin mormors mors sida och 
etablerat kontakt med dem.  2011 
fi ck Eleanor e   telefonsamtal från 
Ann-Marie i Unnaryd som berä  ade 
för henne om breven och det fi ck giv-
etvis Eleanor a   så snart det bara var 
möjligt köra upp dit för a   på plats 
  a på dem.

 Kvinnan som köpt in lådan med 
breven hade förstå   a   det kanske 
kunde vara värdefullt för någon a   få 
ta del av , så hon hade varit så förtän-

Eleanor Sander läser släktbreven.
Foto: Eivor Johansson
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ksam a   hon sa   in var och e   av 
breven i separata plas  ickor för a   
på så sä   skydda det gamla pappret 
från allt för mycket slitage. De  a var 
naturligtvis Eleanor väldigt tacksam 
för.  Hon behövde inte se många brev 
förrän hon förstod a   det  ll stor del 
rörde sig om korrespondens mellan 
hennes mormors mor, som emigre-
rade  ll USA 1888, och hennes familj 
i Unnaryd.

 Eleanors mormors mor, Johanna 
Maria Andersdo  er, emigrerade  ll 
Minnesota, en delstat i norra USA 
som är känd för a   ha en väldigt hög 
andel svenskä  lingar.   E  er ameri-
kanska inbördeskriget (1861-1865) 
började en stor invandringsvåg från 
Europa. Främst från Tyskland, Sverige 
och Norge.

 E  er emigra  onen  ll Minnesota 
träff ade Johanna ganska snart sin 
blivande man, Nils Bengtsson, som 
kom från Västra Torup i Skåne, och  

gi  e sig. Som det verkar fi ck nog Jo-
hanna e   avsevärt bä  re liv i USA än 
vad hon hade ha   i Sverige och hon 
kunde  ll och med e  er tre år, 1891, 
skicka över en bilje    ll sin syster Al-
lida så a   även hon kunde åka över. 

Breven som skrevs handlade mesta-
dels om helt vardagliga saker. Man 
förhörde sig om hälsan var god, hur 
det stod  ll med den och den släk  n-
gen och grannen, någon man kände 
som hade få   barn, hur vädret var 
och om andra saker som hade hänt 
runt omkring. Första brevet från USA 
var daterat 14 maj 1888 och sista 
brevet från USA hade datum 20 no-
vember 1922. De fl esta breven skrevs 
av Johanna och Allida hem  ll deras 
mor och en syster, Alber  na, som 
blev kvar hemma hos henne. En del 
skrevs  ll deras kusin Emma som ock-
så hade utvandrat  ll USA men som 
hade återvänt  ll Unnaryd för a   ta 
hand om sin handikappade mor.

Var breven har varit under alla dessa 
år som gå   är det ingen som vet eller 
hur de hamnat i lådan som köptes på 
loppisen. Säkerligen hade det varit 
spännande a   få följa den resan 
också. Men det lär bli svårare. Kan-
ske Eleanor tar sig an det mysteriet 
med. Under  den har hon e   stort 
jobb med a   läsa alla de 129 breven 
och dessutom översä  a dem  ll en-
gelska e  ersom hon vill a   släkten i 
Kanada och Minnesota  skall få läsa 
dem också.  

Vad kan vi andra som släk  orskar 
lära oss av ovanstående? Ja, sensmo-
ralen i den här historien kan väl bara 
bli en:

 – Gå på ”loppis”! 

 Du kan kanske hi  a ledtrådar  ll din 
egen släk  orskning.

Eivor Johansson

Från Dagmar till Ancestry…
Så ser vi i almanackan a   det är 25 år 
sedan vi bildade vår förening, oj vad 
 den springer iväg.

Tankar om vad som har hänt under de 
här åren kommer självklart fram när 
man  llåter sig a     a i backspegeln, 
tankar om vilka hjälpmedel vi hade 
”då” eller var det bara landsarkivet 
som gällde månne? Skrev vi allt för 
hand på ansedlar och antavlor och 
satte in i prydliga pärmar, och när 
började vi ta datorn  ll hjälp?

Mitt eget sökande efter ”de mina” 
började på vårkanten 1976, e   ganska 
givet beslut med tanke på en släkt- och 
hembygdsforskande far och en mor 
med skånska rö  er.

Dagmar
Hjälpmedlet på den här  den he  e 
Dagmar, med tillhörande rullfilm!  
Dagmar var inte en kursledare eller 
en hjälpande hand på biblioteket om 
nu någon trodde det, utan en mycket 
speciell dam med en hållare för rull-

fi lm i ena ändan, en vit pla  a som bot-
ten på vilken en, ibland, ganska tydlig 
bild av en kyrkobok framträdde. De  a 
med hjälp av lampa i andra ändan av 
apparaten och en spegel, som man 
för övrigt hela  den slog huvudet i. 
A   slå huvudet i spegeln gjorde inte 
ont precis, problemet var snarare a   
hela konstruk  onen hade en benä-
genhet att säcka ihop när man på 
de  a sä   var lite för närgången. Men 
vi var några som fl i  gt umgicks med 
Dagmar, man fi ck nämligen låna hem 
damen från biblioteket under korta 
perioder, om man hade få   låna en 
rullfi lm från länsbiblioteket vill säga.

Rullfi lmer
Rullfi lmerna ja, vilket öde a   behöva 
”stå i kö” när man ville ha hem en 
fi lm från en socken utanför vår egen 
kommun. Länsbiblioteket hade, skulle 
det visa sig, bara e   fåtal exemplar 
av varje rulle, ibland kanske bara e   
enda. Så det var bara a   lugnt vänta 
 lls man var framme i kön och kunde 

ila bort  ll biblan och glad i hågen 
börja leta, bara för a   e  er en stund 
konstatera a   morfars farmor fl y  at 
 ll en helt annan socken bara e  er e   

par år! Då var det bara a   skriva en 
ny beställning och gå hem och vänta 
ytterligare en eller ett par veckor, 
ibland månader innan den nya fi lmen 
anlände  ll Klippan. Mi   ”rekord” var 
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anfäders data. I bouppteckningarna 
för a   hi  a fl er släk  ngar och kanske 
få reda på hur många porslinskoppar, 
med eller utan öra, som mormors 
mor ställt på bordet när det var kalas. 
I domböckerna när man hi  at någon 
”buse” bland anförvanterna eller kan-
ske e  er soldater i generalmönster-
rullorna. Inget av de  a har förändrats 
under åren.
Föreningen behåller också sin ställ-
ning som samlingspunkt för oss släkt-
forskare. ”Öppet Hus” är minst lika 
populärt i dag som för 25 år sedan, 
men egen laptop och internet med 
Genline, SVAR eller AD-online har 
ersa   den  digare servicen med rull-
fi lmsläsare och mikrokort. Kaff et och 
hembakade kakor är också sig likt, 
inte ens priset har ändrats under 25 
år, det är for  arande 10 kronor, tro 
det eller ej. 

Hågkomster nertecknade av Barbro 
Andréll en solig aprilsöndag 2012, 
nästan på dagen 25 år e  er förenin-
gens födelsedag.

18 månader!! När fi lmen väl kom hade 
jag glömt vad jag skulle leta e  er, så 
rullen fi ck gå i retur direkt och lycklig-
göra någon annan forskare.

Mikrokort
Vilken lycka då när SVAR började 
konvertera rullfi lmerna  ll mikrokort 
och hyrde ut dessa direkt  ll oss fors-
kare. Då gällde det bara att få tag 
på en mikrokortsläsare. Jag undrar 
hur många banker och bilverkstäder 
med reservdelslager som fi ck besök 
av förhoppningsfulla släktforskare, 
det var ju en fördel om man kunde få 
tag på en begagnad läsare, a   köpa 
en helt ny var en investering på fl era 
tusenlappar.

CD-produk  oner
Mikrokortens Era varade fak  skt i rä   
många år och komple  erades e  er 
hand med Cd-produk  oner, och då 
har vi också kommit in i dataåldern. 
Den första Cd-skivan jag arbetade 
med var ”1890 års befolkning” som 
gavs ut 2003 av Sveriges Släk  orskar-

förbund. 

Datorerna
När Pc-datorerna gjort entré i våra 
hem, dröjde det inte länge förrän vi 
fi ck  llgång  ll skräddarsydda dator-
program, som hjälpte oss a   ta hand 
om all informa  on som vi di  n  lls 
ha   nerskriven på papper i otaliga 
pärmar.  

Genline
Nästa stora ”ly  ” kom med Genline, 
Svenska Kyrkböcker on-line. Genline 
bildades 1997 och gjorde det möjligt 
a   si  a hemma vid den egna datorn 
och läsa inskannade kyrkböcker från 
hela landet.

Ancestry
2012 har vi via internet få   y  erligare 
hjälpmedel  ll vårt förfogande. Ances-
try som öppnar dörrarna för forskning 
över stora delar av vår värld, e   icke 
räkningsbart antal databaser med 
möjligheter som man aldrig slutar a   
förvånas över. Till och med populära 

Facebook lär vara ett 
sätt att numera hitta 
bor  appade släk  ngar.

Så utvecklingen har i 
alla fall på teknik-sidan 
gått  f ramåt  under 
föreningens 25 år, för 
forskningen i sig är och 
förblir densamma, det 
eviga letandet i arkiv-
en e  er alla dem som 
gett oss våra DNA. I 
kyrkoarkiven e  er våra 
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Datorn i släktforskningen (1985)

Bildtext: På bilden överst ses (från vänster) skrivare, bildskärm, diske  enhet med 
tangentbord och diske  er framför.
Nederst bildskärmen i närbild med utdrag ur antavla i lis  orm.
Foto: Arne Gustafsson/Östgötabild Ur boken ”Ordna di   släktarkiv” av Bergman, Carlsson & Nilsson
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Glädjande kan vi nu upplysa er om 
a   arbetet med Blomgrens bilder går 
framåt. Det har kommit så långt a   
det kan presenteras för er onsdagen 
den 12 sep. Då kommer Bengt Emgård 
a   presentera det nya program som 
Tommy Brask skapat för att göra 
Blomgrens Bildarkiv och den bildtext 
som lagts in sökbart på Internet.

I början av 1990-talet skapades e   
enkelt dataprogram för administra-
 on av Arkivet och under perioden 

1994-1999 u  ördes första scanningen 
av glasplåtarna (med AMU-bidrag). 
Sam  digt bedrevs e   intensivt arbete, 
i Hembygdsföreningens regi, med 
identifiering av bilderna. De scan-
nade bilderna och, i mån av  llgång, 
de  llhörande texterna lades in i dat-
aprogrammet.
  Vid slutet av 1900-talet, då AMU-
bidrag inte längre var  llgängligt, up-
phörde inmatningen av informa  on 
i databasen, men iden  fi eringen av 
bilderna fortsa  e i Hembygdsförenin-
gens regi.
  Idag fi nns ca 100 A4 pärmar med 
informa  on som ännu inte är inlagd 
i databasen.
  Den gamla databasen fi nns idag på 
2 separata servrar, en på Biblioteket 
och en hos Hembygdsföreningen. Vid 
 den då det ursprungliga programmet 

skapades var utrymmet på datorns 
hårddisk en mycket begränsande fak-
tor och bilderna har därför scannats i 
mycket låg upplösning.

Blomgrens bilder på Internet
   Överenskommelse har träff ats med 
Kommunen om att de gamla glas-
plåtarna skall scannas om med hög 
upplösning så a   man skall kunna göra 
bra utskri  er direkt från databasen. 
De  a arbete fortgår och beräknas ta 
e   antal år  ll. 

Två databaser
Av diverse juridiska och andra skäl 
kommer det a   fi nnas två separata 
databaser som hanterar Bildarkivet. 
Klippans kommun kommer a   ha en 
och vår förening kommer a   ha en ge-
mensam med Hembygdsföreningen. 
Kommunens databas blir fri    llgän-
glig för alla utan avgi   - men bilderna 
kommer a   förses med va  enstämpel 
och bildtexten blir begränsad. 
  Föreningarnas databas kräver inlog-
gning - bilder (utan va  enstämpel) 
samt texter får skrivas ut för eget 
bruk. Alla betalande medlemmar i 
någon av föreningarna har, utan extra 
kostnad, rä   a   använda “förenings-
databasen” men man måste registrera 
sig för a   få personliga inloggnings 
uppgi  er. 

Förenings-databasen
Den gamla databasen var gjord i e   
format som inte används idag och det 
var väldigt krångligt a   föra över infor-
ma  onen  ll modern datamiljö. Men, 
Tommy Brask erbjöd sig att hjälpa 
 ll och har med hjälp av sin gedigna 

datakompetens skapat e   helt ny   
dataprogram med bra sökfunk  oner.
Alla de gamla bilderna (ca 30 000) 
fi nns nu i nya databasen och kom-
mer successivt a   komple  eras med 
ny scannade bilder. Även texter och 
andra uppgi  er är överförda.

Rä  ningsarbete
I vår har Tommy Brask och Bengt 
Emgård lagt ner e   stort arbete på 
a   anpassa de inlagda uppgi  erna 
till det moderna sökningsprogram-
met. Det fanns många olika typer av 
problem i det gamla programmet som 
försvårade sökning - som t.ex. hur man 
har skrivit Östra Ljungby. Följande 
varianter: Östra-Ljungby, Ö. Ljungby, 

Ö Ljungby måste rä  as  ll så a   man 
inte missar någon bild när man söker. 
Det fi nns e   otal liknande exempel.
E   annat problem är a   Blomgren 
registrerat bilderna på den person 
som beställde bilderna – inte på den 
som bilden föreställde. Söker man 
på e   kvinnonamn, så kommer det 
kanske upp en bild på en man, e   
barn, e   hus eller t.o.m. på en ko. En 
sökning på e   porträ   blev en bild på 
en urna! osv.

Rä  ningsarbete och testkörning av 
programmet pågår för fullt så a   det, 
förhoppningsvis, ska fungera bra när 
våra medlemmar får  llgång  ll det. 

Mötet den 12 sep
På kvällsmötet kommer Bengt att 
demonstrera hur man använder da-
tabasen. Han kommer att visa hur 
man söker bilder och informa  on och 
hur man gör för a   komple  era och 
göra rättelser. Bengt kommer även 
att visa hur man skriver ut bilder. 
Då kommer det mesta av den gamla 
informationen vara genomgången 
och anpassad, men arbetet med de 
100 pärmarna kommer inte a   vara 
färdigt. Det behövs mycket hjälp av 
frivilliga personer.
Under hösten kommer ni a   kunna 
registrera er och få personliga inlog-
gningsuppgi  er för a   kunna använda 
databasen.       Styrelsen

Sökning ”Porträ   - kvinna”

Fotograf Axel Blomgren
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Våren 2007 fi rade föreningen 20-års 
jubileum. Redan då skrev jag om gam-
la Åsbo Släktblad, men då mer u  från 
innehållet. Nu fem år senare vill jag 
berä  a om vad som har hänt u  från 
själva framställningen av släktbladen 
under dessa snart 25 år. 
   I vår lokal på 47:an finns två pär-
mar som innehåller samtliga  dnin-
gar som föreningen har ge   ut. Jag 
har studerat dem för a   se vad och 
när förändringar hade ske  . Det är 
mycket intressant läsningen som jag 
rekommenderade redan för fem år 
sedan. Gamla nummer kan fi nnas för 
försäljning och fr.o.m. 2000 fi nns de 
på vår hemsida. 
   Den första  dningen var endast e   
pappersark med text på båda sidorna. 
Texten var maskinskriven men rubrik-
erna skrev man för hand. Den kallades 
Familjebladet och gavs ut i april 1988. 
Ingen person anges som redaktör. I 
september kommer nr 2 med  teln 
”Än så länge Namnlös” och sidornas 
antal hade fördubblats. 

Åsbo Släktblad
Tidningen fi ck si   namn fr.o.m. det 
andra numret 1989. Tidningarna var 
enkla och det syns a   framställningen 
av  dningarna handlade mycket om 
a   klippa, klistra och skriva för hand. 
Därefter kopierade, sorterade och 
hä  ade man dem. I början skrev man 
även adresslapparna för hand, berät-
tar Ingrid Tann.

Maskinskrivet
Tidningarna fr.o.m. 1990 är i stort se   
skrivna på maskin. Sidantalet varierar 
mellan 4 och 8 sidor och ”Frågelådan” 
är e   vik  gt inslag som o  a täcker 
fl era sidor. 

Redak  onskommi  é
Under 1991 sker stora förändringar. 
Sidantalet ökar  ll 16 sidor och en 
redaktionskommitté anges. Den 
består av Märta Friedman, Ingrid 
Tann och Gunnel Ling. Det är nu första 
gången som häradskartan är på  dnin-
gens framsida och på sista sidan fi nns 
programmet för nästa halvår. Ingrid 
berä  ade a   hon hade en elektrisk 
skrivmaskin som hon skrev på. Fort-
farande bestod arbetet mycket av a   
först klippa och klistra för a   däre  er 
kopiera, sortera och hä  a.
År 1992 slutar Gunnel Ling, men 
Ebba Aronsson och Hilda Carlsson 
 llkommer i redak  onen. Under de 

följande fem åren provar man med 
färg på framsidan, och ibland är hela 
 dningen tryckt i blå färg. Enligt Ingrid 

var det Whilly Roos som ordnade den 
kopieringen.

Internet
År 1996 förändras sammansä  ningen 
i redak  onen. Ingrid Tann och Märta 
Friedman är kvar. Nya redaktörer är 
Annica Johnsson och Whilly Roos. 
För första gången nämns Internet i 
 dningen. Det handlar om släk  ngar 

som fi ck kontakt med varandra tack 

vare Internet. For  arande har Frågelå-
dan flera sidor i de flesta numren. 
Många av frågorna kom upp på an-
bytardagarna, men en hel del frågor 
skickades in. 

Tryckeri
Nästa stora händelse var år 1998 när 
 dningen började tryckas av Bruno 

Andersson på RS Tryck. Pappret blev 
mycket tjockare. Nu slutade Märta, 
och Agneta Rosengren kom in i redak-
 onen. Året däre  er slutade Ingrid 

Tann, och Sten Svensson bildade 
redak  onen  llsammans med Agneta 
och Annica. Sten berättar att man 
skrev texten rä   upp och ner i datorn. 
Man sparade på diske  er som sen 
lämnades  ll tryckaren Lars-Inge Glad 
på RS-tryck som gjorde layouten. Han 
behandlade texten i sin dator, gjorde 
kolumner, skannade av bilderna som 
redak  onen lämnade och infogade 
dem i texten. Under 1999 börjar 
bilderna bli bä  re och Clipart-bilder 
dyker upp. Under år 2000 ser jag för 
första gången en bild mi   i en spalt 
och text som formar sig runt bilden. 
Det var Glad som gjorde de  a, enligt 
Sten. Annica slutar och Lena Nils-
son ersä  er henne. Fr.o.m. 2002 är 
det bara Agneta och Sten som gör 
 dningen. 

Undertecknad
Våren 2003 avgick Agneta och er-
sattes av undertecknad samt Maj-
Bri   Mar  nsson. Jag skrev i Word på 

Redaktionen under snart 25 år
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datorn och infogade bilder. En bild 
föreställer en tavla som hade blivit 
skev vid fotograferandet. Vid den  d-
punkten kunde jag inte så mycket 
bildbehandling a   jag kunde räta upp 
perspek  vet! 
När  dningen var klar lämnades den 
på en CD  ll tryckeriet. Det måste ske 
cirka en månad före den skulle vara 
klar. När tryckaren hade sa   sidorna 
fi ck Sten åka dit och korrekturläsa den. 
Det hände o  a a   texten och bilderna 
fl y  ade sig lite hit och dit. 

Tre spalter
Under hösten fi ck jag möjlighet a   
börja göra tidningen i PageMaker. 
E  er en hel del självstudier lyckades 
jag få  ll en 3-spal  g  dning. En del 
tycker kanske att det är lättare att 
läsa med enbart två spalter, men det 
är lä  are a   hantera bilder och text 
 llsammans genom a   man kan välja 

a   låta bilderna gå över en, två eller 
tre spalter. Det innebar a   vi fi ck in 
mer material i  dningen. Nu kunde 
jag tom ta bort tråkig bakgrund runt 
t.ex. bilden på Elsa Andersson. Det 
syns a   jag kom på hur man gör lin-
jer, både heldragna och streckade. På 
framsidan har kartan minskat något 
och en textruta med ”Ur innehållet” 
har  llkommit.

   Första numret med 20 sidor var 
våren 2004. Vi valde a   ha tunnare 
papper för a   klara e   större antal 
sidor. Nu har jag lärt mig att göra 
textrutor med grå bakgrund –  ll och 
med rutor med rundade hörn! Sten 
Svensson skrev det mesta och hade 
många idéer om hur det skulle se 
ut och sen fi ck jag fl y  a ord, rader 
och bilder i datorn. Han är lite nog-
grannare än jag är. 

Ändrad framsida
År 2005 fl y  ade vi kartan från fram-
sidan för a   få plats med bilder och 
innehåll där. Jag ritade om kartan 
och den placerades på baksidan 
 llsammans med programmet. Det 

var mycket diskussioner innan det 
blev klart.
Sten och jag börjar komma igång 
rik  gt. Vi hade en massa idéer och 
besökte både platser och personer 
i en salig blandning.  Vi var bl.a. ute 
vid Altarstenen norr om Perstorp och 
hemma hos Sven Pålsson och fick 
lyssna på hans bandinspelningar.  Vi 
for  ll Stenestad och träff ade härlige 
Herbert Jönsson och fi ck en rolig visn-
ing av Klöva Mölla. Ja, vi hade rik  gt 
roligt i redak  onen.

24 sidor
Vi hade så mycket material som vi ville 
få in i  dningen, så våren 2006 beslöt 
vi oss för a   utöka sidantalet  ll 24. 
Då blev vi tvungna a   skicka  dningen 
utan kuvert. Hellre 4 sidor mer än e   
kuvert som man bara slänger, tyckte vi 
och fi ck klartecken från styrelsen.

Ny tryckmetod
Hösten 2007 bytte vi tryckare. Jag 
hade by   dataprogram och inte kollat 
a   det fungerade med det gamla try-
ckeriet. Som tur vad fi ck vi snabb hjälp 
av Andreas på A-tec i Klippan. Det var 
verkligen skillnad på tryckmetod. Nu 
var det bara a   köra  dningen som 
pdf-fi l och in i Andreas dator och sen 
direkt  ll skrivaren! Vilken skillnad! 
Redan några år innan hade vi börjat 
lägga ut  dningen i pdf på hemsidan. 
Då såg man skillnaden på svart-vi   och 
färg. Tidigare hade det varit en mycket 
stor prisskillnad, men med den nya 
tryckmetoden var skillnaden accepta-

bel. Detta gjorde att vi from våren 
2009 kunde skicka ut en släk   dning i 
färg! Det var verkligen roligt!
Nu kunde vi använda mer färg och vi 
började byta bakgrundsfärg på tex-
trutorna och framsidans rubrik har 
få   samma färg som bilden nedanför 
– grön, brun, ljusblå eller lila.

Sten ersä  s av Eivor och Barbro
Våren 2008 tackade Sten för sig och 
ersattes av Eivor Johansson och 
föreningens  digare ordförande Bar-
bro Andréll. Eivor är mycket duk  g på 
a   skriva, Barbro har stora kunskaper 
om släk  orskning och jag får fortsä  a 
arbeta med bilder och datorn. 
I många år hade vi ha   olika socknar 
som teman på höstens nummer, men 
2008 tyckte vi a   det var dags för lite 
ändring; vi valde a   ha tema ”Emi-
gra  on”, följt av ”Längs den gamla 
Kungsleden” och sen gick vi på andra 
hållet och valde ”Längs Rönneå”. Förra 
årets tema var ”Solda  orskning” och 
 ll hösten planerar vi för temat ”Inte 

bara kyrkböcker”. 

Nya typsni  
För a   öka läsbarheten ändrade vi  d-
ningen typsni   hösten 2010. Vi valde 
Cambria och Calibri för rubrik resp. 
brödtext. Jag vet inte om någon har 
märkt det, men synexperter säger a   
det ska vara stor skillnad i läsbarhet.

Andreas sålde tryckmaskinen så vi 
by  e tryckare  ll Daniel på Bi-tryck 
i Helsingborg. De  a företag ligger i 
Helsingborg, men jag bara mailade 
fi len och e  er e   fåtal dagar fanns 
 dningen för avhämtning hemma hos 

Daniel i hans hus i Pappersbruket! Ja, 
det hände t.o.m. a   det stod några 
kartonger utanför min dörr dagen 
e  er jag hade mailat! Vilken service!

Ja, det är verkligen mycket som har 
ändrats i redak  onens arbete under 
dessa år. Undrar vad som kommer a   
ändras under de följande 25 åren? 
Undrar också om släk  orskning kom-
mer a   vara lika spännande då. Alla 
vet kanske all  ng då, eller..?

Lena RE
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Äntligen kom US Census 1940

Den amerikanska folkräkningen som 
skedde den 1 april 1940 var den 16: 
e folkräkningen i USA. Befolkningen i 
landet beräknades  ll 131.669.000 för 
kon  nentala USA (de  a utesluter både 
Hawaii och Alaska) och 150.621.231 
för USA och alla territorier och besi  -
ningar utom Filippinerna. De  a inne-
bar en ökning med 7,2 procent i kon-
 nentala USA sedan 1930 folkräkning.

1940-folkräkningen delades in i så 
små områden att en folkräknare 
hade möjlighet för a   besöka varje 
hus i distriktet inom en tvåveckor-
speriod (på landsbygden var den 
 den en månad). När folkräknarna 

kom till dörren, räknade de alla 
”vars normala bostadsort den 1 april 
1940, var i det här hushållet.” ”Ab” 
var förkortningen skrevs e  er namn 
på personer som  llhörde hushållet 
men var frånvarande den 1 april. 
E  ersom den offi  ciella brytpunkten 
för folkräkningen var 12:01 den 1 
april, bör barn som är födda senare 
samma dag inte har tagits med.

Vad du kan hi  a i registren 
Frågor om följande ämnen ingick i 
1940 folkräkningen:

• adress
• folkräkningens ordningsnummer 
• om bostaden ägs el ler  hyrs
• värdet på bostaden
• om personerna bor på en bondgård
• namnet på varje person vars norma-
la bostadsort 1 april 1940 skulle vara 
i hushållet (”Ab” skrevs e  er namn 
på personer som är frånvarande)
• Släktskapsförhållande  ll familjeöver-
huvud
• kön
• färg eller ras

En folkräknare i action         

• ålder vid senaste födelsedagen
• civilstånd
• utbildning
• födelseort
• medborgarskap
• bodde den 1 april 1935
• sysselsä  ning för de som är 14 år 
och äldre (fl era frågor)
• yrke, bransch, klass av arbetstagare, 
antal veckor arbetat heltid i 1939
• intäkter 1939

1940-folkräkningen ställde också 
komple  erande frågor för a   ge e   
slumpmässigt urval av cirka 5 pro-
cent av befolkningen. Dessa brukar 
ställas av människor som räknas 
på linjerna 14 och 29 (även om 
det varierade). Frågor som ingår
• födelseplats mamma och pappa
• modersmål
• veteran status (inklusive änka eller 
minderårigt barn av en veteran)
• information om socialförsäkring
• yrke, bransch och typ av arbetare
• information om äktenskapet för 
kvinnor (gi  a mer än en gång, ålder 
vid första äktenskapet, antal barn).

Lena RE 
Foto: www.ancestry.com

Hela familjen samlade för räkning
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Jag hi  ade de  a lilla hä  e 
bland min mormors ef-
terlämnade papper. Här 
beskrivs hur man blir amer-
ikansk medborgare och hur 
man gör för a   kunna gi  a 
sig om man återkommer 
 ll Sverige.       Lena RE

En hvar här i landet född person är 
naturlig amerikansk medborgare, d.v. 
s. han eller hon behöfver ej “taga ut 
några papper” för a   utöfva en med-
borgares rä   gheter.

Medborgarskap utan 
naturalisering
Där äro emeller  d andra, icke infödda, 
som under vissa omständigheter få 
medborgarskap utan a   naturaliseras. 
I Sverige födda barn af föräldrar, som 
förvärfvade sig medborgarskap genom 
naturalisering innan barnen fyllde 21 
år, bli i kra   af föräldrarnas medbor-
garskap medborgare, d.v.s. de behöfva 
ej ta ut några papper. Kvinnor, som 
ingå   äktenskap med medborgare, ha 
hi   lls härigenom blifvit medborgare, 
men icke efter den 22 september 
1922. Se nedan!
   
Medborgarskap med 
naturalisering
För vinnande af medborgarskap ge-
nom naturalisering äro följande villkor 
uppställda:
  Det s.k. första papperet (“declara-
 on of inten  on”) kan, ifall personen 

i fråga hitkommit efter den 3 juni 
1921, u  ås på ansökan på en särskild 
blanke  , som däre  er insändes  ll 
närmaste District Director of Natural-
iza  on, för undersökning, om sökan-
den är i laglig ordning invandrad. Inga 
vi  nen kräfvas vid första papperets 
u  ående. Det kostar $1. (Se längre 
ned i denna art.)
   Minst två år måste förfl yta e  er 
första papperets u  ående innan an-
sökan kan göras om andra papperet 

Hur att Bli Amerikansk Medborgare
Ur Svenska Amerikanarens Almanack 1926

(“pe   on for naturaliza  on”). Där-
jämte måste applikanten vara fyllda 
21 år och ha vistats fem år oa  rutet 
inom landet. Kortare besök t.ex. i 
Sverige räknas ej. I allmänhet anses 4 
månader som e   kort besök.
  I korthet, minst två år måste all  d 
förfl yta mellan första och andra pap-
peret, gör detsamma, när ni kom hit, 
och ni kan inte u  å andra papperet 
förrän ni är 21 år och inte förrän ni 
vistats här i landet oa  rutet under 
fem års  d nästa före den dag ni gör 
ansökan om andra papperet.
  Första papper gälla endast i sju år. 
Andra papperet, det egentliga med-
borgarbrefvet, kan icke ansökas om 
hos vederbörlig domstol med mindre 
applikanten vistats minst e   år näst 
före ansökningsdagen inom staten, 
gör detsamma om ni i öfrigt uppfyllt 
alla villkor. Om ni fl y  at från en stat 
 ll en annan, måste ni vänta e   år 

innan ni kan göra ansökan om andra 
papperet.

Vittnen
Två vi  nen kräfvas vid andra pappe-
rets u  ående. De måste vara ameri-
kanska medborgare. De måste under 
ed intyga, a   de ha personlig känne-
dom af a   ni vistats inom landet oaf-
brutet i minst fem år näst före den dag 
förhöret sker och a   ni vistats inom 
staten minst e   år och a   de person-
ligen känna  ll a   ni besi  er en god 
karaktär och fört en moralisk vandel 
och a   ni i öfrigt, enligt deras åsikt, är 
kvalifi cerad för medborgarskap.
  Nu kan det förhålla sig så, att ni 
fl y  at omkring från en stat  ll en an-
nan, hvarför det skulle falla sig svårt, 
om inte rent omöjligt, a   skaff a två 
vi  nen, som kännt er i fulla fem år. 
När så är fallet,  llåter lagen, a   ni 
genom vi  nen på de olika platser, där 
ni vistats förut, får styrka era kvalifi ka-
 oner. Men ni måste all  d ha vistats 

minst ett år före ansökningsdagen 
inom den stat, där ansökan göres, 
som styrkes genom två vi  nen, och 
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för den tidsperiod ni vistats utom 
staten, d. v. s. de föregående fyra 
åren, måste ni skaff a två eller fl era 
andra vi  nen. Dessa vi  nens namn 
och adresser måste ni uppgifva  ll 
vederbörande myndigheter, inom 
hvilket vi  nena äro bosa  a. Genom 
myndigheternas försorg bli dessa 
vi  nen då förhörda på platsen där de 
bo. Härmed förenade kostnader får 
applikanten bestrida.
   Sedan ansökan om andra papperet 
gjorts, hvarvid föreskrifna vittnen 
jämte applikanten måste personligen 
inställa sig och förhöras, dröjer det 
all  d 90 dagar innan slutliga förhöret 
sker och medborgarbrefvet erhålles. 
Men det kan dröja längre än 90 da-
gar. Lagen bestämmer nämligen, a   
ingen person får naturaliseras eller 
medborgarbref u  ärdas under en  d 
af 30 dagar näst före e   allmänt val. 
Om ni t.ex. ansökt om andra papperet 
den 10 juli, skulle ni i vanliga fall u  å, 
medborgarbrefvet i början af nästa 
oktober, men om, såsom i regeln hän-
der, allmänt val hålles första  sdagen i 
november, får ni vänta  ll e  er valet, 
d, v. s. en månad längre än 90 dagar.
   
Icke anarkist
Vid förhöret innan andra papperet 
u  ås måste ni under ed bekrä  a a   
ni är icke fi entligt stämd mot samhäll-
sordning eller  llhör någon förening 
eller sammanslutning, som sy  ar  ll 
samhällsordningens upphäfvande 
eller hyllar åsikten a   det är rä   a   
öfverfalla eller döda myndighetsper-
soner här i landet eller annorstädes, 
där ordnadt samhällsskick existerar, 
på grund af deras egenskap af myn-
dighetsperson. Denna bestämmelse 
afser närmast anarkister eller anhän-
gare af liknande samhällsomstörtande 
lära. Likaledes kan en person, som hyl-
lar månggi  e, icke bli medborgare.
   Det fordras, som ofvan är nämdt, 
a   applikanten skall företa engelska 
språket  llräckligt för a   förstå de  ll 
honom vid förhöret riktade frågorna 
och kunna besvara dem på engelska. 
Af personer, som tagit homestead och 
uppfyllt homesteadlagens bestäm-
melser, fordras dock inte som e   oe  -
ergifl igt villkor a   kunna tala engelska 
för a   u  å andra papperet.

   Fritt ändra namn
Det står applikanten fri   a   vid ut-
fåendet af andra papperet ändra si   
namn efter behag och medborgar-
brefvet u  ärdas däre  er under det 
nyantagna namnet.
   I ansökan om andra papperet måste 
applikanten under edlig förpliktelse 
lemna vissa föreskrifna uppgifter, 
såsom om namn, födelsedatum och 
födelseort, datum för ankomsten  ll 
Amerika, namnet på ångaren ni an-
lände med, ert yrke, er hustrus (om 
ni är gi  ) namn och födelseort samt 
namn å era barn (om ni har några) 
samt deras födelsedatum o. s. v. 
   Andra papperet kostar $4.
   Personer, som vid  den för utskrif-
ningen till krigstjänst 1917 både 
uttagit sitt första papper men för 
a   slippa göra eventuell krigstjänst 
återlemnade de  a papper, förvägras 
medborgarskap.
   Likaledes har det fl era gånger händt 
att en person af förhörsdomaren 
förvägrats medborgarskap, om han 

vistats här i landet under en följd af 
år medan familjen fortsatt att bo i 
Sverige, därest han icke kunnat förete 
goda skäl för a   han icke tagit familjen 
 ll sig.

   Det har år för år gjorts svårare a   
förvärfva amerikanskt medborgar-
skap. Fordringarna ha skärpts, men 
icke så ofver höfvan a   icke en person 
med vanlig intelligens och “rent bröd i 
påsen” behöfver vara rädd för a   icke 
kunna bestå profvet.
   Det bör kanske här tilläggas att 
naturaliseringslagen bestämmer, 
a   den som med ve   och vilja bed-
rägligen skaffat sig medborgarskap 
kan härför dömas  ll högst $5,QOO 
böter eller fem års fängelse eller bå-
dadera, hvarjämte medborgarbrefvet 
upphäfves. Den som  llråder eller är 
annan person behjälplig a   bedrägli-
gen skaff a sig medborgarskap eller 
med ve   och vilja lemnar falska up-
pgi  er såsom vi  ne, kan härför dömas 
 ll $5,000 böter eller fem års fängelse 

eller bådadera.
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   En person, som anlände  ll Amerika 
före den 29 juni 1906, har ej behof af 
a    ll sin ansökan om medborgarskap 
foga s.k. “landing cer  fi cate”. Om han 
däremot anlände e  er den 29 juni 
1906 måste han förete sådant intyg. 
Han måste i sådant fall skaff a sig de  a 
innan ansökan inlemnas genom a   å 
en af myndigheterna  llhandahållen 
blanke   skrifva  ll Commissioner of 
Naturaliza  on, U. S. Department of 
Labor, Washington, D. C., med anhål-
lan om e   “landing cer  fi cate” i enligt 
med de uppgi  er ni lemnat, d. v. s. när 
ni anlände  ll Amerika, med hvilken 
ångare och till hvilken amerikansk 
hamn o. s. v.
   Det kan stundom dröja fl era månader 
innan de  a cer  fi kat fås. Det sändes 
ej till applikanten, utan till veder-
börande myndigheter på platsen, där 
applikanten afser a   ansöka om med-
borgarskap. Applikanten underrä  as 
och först nu bör han tillsammans 
med sina vi  nen infi nna sig hos Clerk 
in the Court, där han ämnar ansöka 
om medborgarskap. Då fallet är, a   
applikanten icke anländt  ll Amerika 
på det vanliga sä  et, d. v. s. såsom 
immigrant, utan t.ex. som sjöman, 
som rymt från si   fartyg i amerikansk 
hamn, kan naturligtvis intet “land-
ing certiflcate” erhållas. Emellertid 
göres det möjligt äfven för dessa a   
förvärfva medborgarskap. Anhållan 
bör göras på vanligt sä  , men i stället 
för de eljes fordrade uppgi  erna böra 
lemnas noggranna meddelanden om 
hur omständigheterna förhålla sig. 
Applikanten får då upplysning om hur 
a   gå  ll väga vidare.

Kvinnors medborgarskap
Om en utländsk kvinna, enligt den 
gamla lagen, gi  e sig med en ameri-
kansk medborgare, så blef hon autom-
a  skt amerikansk medborgare samma 
stund som gi  ermålet ägde rum. Om 
en amerikansk kvinna gi  e sig med en 
utländing, så förlorade hon si   ameri-
kanska medborgarskap på samma 
sä  , och antog automa  skt mannens 
medborgar- eller undersåtskap.
   Denna lag är sedan den 22 sept. 
1922 ändrad. En kvinna, som är född 
här i landet eller blifvit naturaliserad, 

förlorar icke si   amerikanska medbor-
garskap, om hon gi  er sig med en ut-
länding, så framt hon icke för en längre 
 d bosä  er sig utomlands. Likaså, blir 

ej utländsk kvinna, som gi  er sig med 
en amerikan, icke automa  skt ameri-
kansk medborgare, utan betraktas 
for  arande som en utländing. Önskar 
hon e  er gi  ermålet antaga ameri-
kanskt medborgarskap, så medgifver 
lagen i de  a fall vissa lä  nader; hon 
behöfver  ll exempel icke taga ut e   
“första papper” och behöfver endast 
upphälla sig i landet e   år för a   blifva 
naturaliserad.
   Enligt den nya lagen kan en gift 
kvinna u  aga amerikanskt medbor-
garskap, äfven om hennes man icke 
är eller icke önskar blifva medborgare. 
Det fi nns många kvinnor, som i åratal 
önskat få medborgarskap, men icke 
kunnat få det, emedan deras män 
icke önskade byta om medborgarskap 
eller kanske icke kunde göra det. En 
gi   kvinna, som, blifvit öfvergifven af 
sin man utan a   få laglig skilsmässa, 
kunde icke blifva amerikansk med-
borgare, då hon icke själf kunde söka 
detsamma och då hon icke visste hvar 
mannen var och om han var lefvande 
eller död. Enligt den nya lagen kan 
hvarje gi   kvinna inlemna ansökan 
om medborgarskap, och gälla för 
henne samma villkor som för en ogi   
kvinna eller en man som söker med-
borgarskap. Hon måste sålunda u  aga 
“första papperet”, skaff a vi  nen, som 
kännt henne i fem år, o. s. v.
   Den nya lagen kommer icke att 
förändra barnens medborgarskap, 
utan hafva de fortsä  ningsvis, om de 
äro födda i Amerika, si   amerikanska 
medborgarskap, oafsedt om föräl-
drarna äro naturaliserade eller icke. 
Barn födda utom Förenta staterna ha 
for  arande faderns na  onalitet, äfven 
om modern upptager amerikanskt 
medborgarskap.
   Kvinnor, som gi   sig förrän lagen 
trädde i kra  , hafva samma na  on-
alitet som enligt den gamla lagen. En 
amerikansk kvinna, som gi   sig med 
en utländing före den 22 september 
1922, dagen då lagen undertecknades 
af presidenten kan sålunda icke bli 
amerikansk medborgare utan att 
hon i laga ordning inlemnar ansökan 

därom.
   Alltså, en kvinna som icke är naturlig 
medborgare, d. v. s. född här i landet, 
måste hädane  er, gi   eller ogi  , in-
lemna ansökan om medborgarskap 
och naturaliseras, men med den 
skillnaden, om hon gi  er sig med en 
medborgare, a   hon endast behöfver 
taga ut andra papperet och kan få det 
e  er e   års vistelse i Amerika.
   
Vittnen
De personer, som afse a   tjänstgöra 
som vi  nen, måste som nämdt själfva 
vara amerikanska medborgare. Om 
de äro naturaliserade måste de  ll 
förhöret medhafva sina medborgar-
bref.
   Det är i regeln bäst a   dessa vi  nen 
ej äro anhöriga  ll applikanten.
 
Om applikanten varit bosa   inom oli-
ka stater kan han som ofvan nämdes 
genom vi  nen på de olika platserna 
styrka a   han är berä   gad,  ll a   bli 
medborgare. Det torde dock härvid-
lag läggas noga märke  ll, a   de  a 
endast får ske i händelse applikanten 
varit bosa   å platser utom den stat, 
där han gör ansökan. Om han bo   
inom en och samma stat under de 
närmaste fem åren, måste han förete 
två vi  nen, som kännt honom hela 
 den, oafsedt om han varit bosa   å 
fl era platser inom staten. 
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Här nedan ett och annat om 
hvad som menas med med-
borgarskap.

Medborgare (“ci  zens”) äro i kra   af 
kons  tu  onens 14de amendment alla 
inom landet bosa  a personer, som 
antingen äro födda här eller natu-
raliserats. En person kan under vissa 
omständigheter vara “ci  zen” utan a   
därför äga rösträ  .
   
Personer, som äro födda utom Amerika 
af föräldrar, som vid barnens födelse 
voro amerikanska medborgare, äro a   
räkna som naturliga medborgare.

Barn af “aliens” (d.v.s. om föräld-
rarna icke äro amerikanska medbor-
gare) som födas ombord på fartyg 
 llhörande främmande land, äfven 

om fartyget vid tillfället befinner 
sig i amerikansk hamn eller farvat-
ten, räknas icke som födda här och 
således icke som naturliga amerikan-
ska medborgare, utan som medbor-
gare af det land som fartyget  llhör.
   
Den 1 augus   1924 utsände Förenta 
staternas naturaliseringsbyrå i Was-
hington en order  ll alla “court clerks” 
landet rundt, med stränga förhållning-
sregler a   icke utlemna “första pap-
per”  ll någon person, som kommit  ll 
Förenta staterna e  er den 3 juni 1921. 
Då en dylik person anmäler sig och 
ber a   få si   “första papper”, så skall 
tjänstemannen vid domstolen med-
dela den sökande, a   han kommer 
a   få besked senare, huruvida hans 
ansökning blifvit beviljad. Ansöknings-
papperet sändes däre  er  ll natura-
liseringsinspektören i distriktet, som 
omedelbart låter undersöka, huruvida 
den sökande verkligen inkommit på 
lagligt vis och på den uppgifna dagen. 
Finner naturaliseringsinspektören a   
så är fallet, returnerar han ansöknin-
gen till domstolsämbetsmannen i 
fråga, och denne kan då först utskrifva 
“första papperet”. Hvad som kommer 
a   inträff a, om det konstateras, a   
den sökande inte betalt någon “head 
tax” och icke kommit in på laglig väg i 
landet, därom namnes ingen  ng i den 
utsända ordern, men det är af vikt a   
personer, som inkommit i U S e  er den 

3 juni 1921, taga no  s härom, hvarig-
enom de besparas onödiga utgi  er, 
besvikelse och allehanda svårigheter.
   
De personer, som kommo in på olag-
ligt sä   före den 3 juni 1921, hade 
vistats här i landet i tre år, då den nya 
lagen trädde i kraft, och de kunna 
därför icke deporteras, enär immigra-
 onslagen af år 1917 s  pulerar, a   

de icke kunna deporteras e  er 3 års 
vistelse i landet.
   Den nya immigra  onslagen, som 
trädde i kra   den l juli 1924, s  pu-
lerar, a   en utländing, som när som 
hälst anträffas och befinnes vistas 
här i landet e  er a   hafva, kommit 
på olagligt sä   in, skall fas  agas och 
deporteras.
 

Frågor som röra Svensk-
Amerikaners kyrkoskrif-
ning, äktenskap m. m.

Utvandrare böra ställa det så a   inga 
svårigheter uppstå vid hemresa  ll 
Sverige eller för ordnandet af förhål-
landen i hemlandet såsom ingående af 
äktenskap med hemmasvensk o. d .
   Enklast lösas alla sådana frågor 
genom medlemskap i samfund, som 
genom svensk lag  llerkänts rä   a   
u  ärda i Sverige gil  ga intyg. Inlemna 
därför omedelbart vid ankomsten 
 ll bestämmelseorten i Amerika det 

svenska u  ly  ningsbetyget  ll svensk 
Augustanaförsamling. Alla intyg, som 
dess pastor på grund däraf u  ärdar 
äro gil  ga i Sverige endast med det 
villkor, a   vederbörligt intyg af honom 
bifogas, a   han är pastor inom Au-
gustanasynoden.

Vid hemresa bör pastorn utlemna 
detta betyg i original, försedt med 
påskri   om återfl y  ningen  ll Sverige, 
hvilket sedan inlemnas där hemma 
i vanlig ordning för inskrifning i för-
samling i Sverige. Medföres ej sådant 
utflyttningsbetyg måste den, som 

infl y  ar  ll Sverige, förete duple  -
betyg af det från Sverige u  ärdade 
u  ly  ningsbetyget, såvida han icke 
återvänder  ll den församling, från 
hvilken u  ly  ningen skedde.

Är han född i Amerika har han att 
uppvisa de andra motsvarande han-
dlingar, han kan anskaffa, i första 
hand sålunda betyg u  ärdadt af be-
hörig svenskamerikansk präst, eljes 
motsvarande intyg af annan utländsk 
off entlig myndighet, hvars behörighet 
då styrkes genom bevis af svensk di-
ploma  sk eller konsulär ämbetsman i 
Amerika eller amerikansk konsul eller 
diploma  sk ämbetsman här i riket.

Svensk undersåte, som ej längre är 
kyrkoskrifven i församling i Sverige, 
skall för a   få ingå äktenskap inför 
svensk myndighet i Sverige förete 
sådant intyg om hinderslöshet, som 
motsvarar svenskt äktenskapsbetyg. 
Därest de  a ej är u  ärdadt af pastor 
i svensk församling i Amerika, skall det 
vara u  ärdadt af annan myndighet, 
hvars behörighet styrkes på ofvan-
stående sä  . Dessutom skall han af-
gifva föreskrifven skri  lig “försäkran” 
på heder och samvete angående frihet 
från vissa äktenskapshinder, hvar  ll 
formulär tillhandahållas å svenska 
pastorsexpedi  oner.
   
Om svenskamerikan, som blifvit 
amerikansk undersåte, vill träda i 
äktenskap inför svensk myndighet, 
skall han i regel utom nyssnämda 
“försäkran” i  llämpliga delar, förete 
intyg af behörig myndighet i den stat 
han  llhör (sålunda New York, Illinois, 
Minnesota o. s. v. och icke “Förenta 
staterna”) a   enligt lagen i denna stat 
hinder ej förefi nnes för äktenskapets 
ingående. Äfven sådant intyg lemnas 
af Augustanapastor.
   
Då svenskamerikan ingå   äktenskap i 
Amerika, styrkes dess gil  ghet genom 
vigselbevis från Augustanapastor eller 
från annan myndighet, inför hvilket 
äktenskapet ingå  s, hvars behörighet 
då styrkes som ofvan är sagdt.

(Rubriker och styckeindelningar har lagts 
in av red. för a   underlä  a läsandet. Bilder 
ur hä  et - utom Augustana-bilden.)
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E  ersom det var 25 år sedan förenin-
gen bildades, så inledde föreningens 
ordf Bengt Emgård årsmötet med en 
presenta  on av föreningens utveck-
ling under dessa år. Medlemsantalet 
var de första åren runt 60 -70 medlem-
mar. Idag har vi över 400 medlemmar 
varav 19 har varit med från början!

Bengt berä  ade även om hur arbetet 
med Blomgrens bilder fortlöper. Det 
går stadigt framåt, även om vi skulle 
önska med ännu större has  ghet.

Våra Öppet hus är välbesökta med 
cirka 15 personer varje gång. 

Föreningens tidigare ordförande, 
Barbro Andréll, valdes  ll ordförande 
för mötet. Valberedningen hade inte 
behövt anstränga sig nämnvärt – det 
blev omval på samtliga platser!

Christer Lund ”Visor och låtar från 
Skåne”
E  er årsmötet underhöll Christer Lund 
oss med visor från Skåne. Han berät-
tade trevligt och lättsamt bl.a. om 
visorna, gamla historier om original 
och om sina instrument.

Bengt tackade köksmästarna Agneta 
Blomqvist och Roger Ragnarsson för 
si   fi na arbete under året.

Till kaff et fi ck vi en rik  gt fi n jubileum-
stårta! Sam  digt som vi fi kade visades 
bildspel med bilder från föreningens 
25 år. Om någon är intresserad av 
någon bild kan man kontakta under-
tecknad.

Lena RE

Årsmötet & Christer Lund

Agneta Blomqvist och Roger Ragnarsson tackades av Bengt.

Christer Lund spelade och sjöng.

Barbro Andréll, Eivor Johansson, Sten Svensson
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GÖINGETRÄFF
 
Onsdagen den 14 nov mellan kl. 13-20 
är det träff  i vår lokal. Fika serveras  ll 
självkostnadspris. 
Kontaktperson: Roger Ragnarsson tel. 
0435-212 91 eller roger.ragnarsson@
hotmail.com.

Vi var ett 20:tal släktforskare med 
intresse för sökbara arkiv på Internet 
och CD-produktioner som samlats 
”hemma” på 47:an denna kväll som 
enligt vissa inte fi nns.

Lena Ringbrant Ekelund och Bengt 
Emgård, båda mycket erfarna använ-
dare av databaser som är sökbara via 
internet, inledde med a   presentera 
några verkligt bra  ps om var man kan 
hi  a personer man kanske ha   svårt 

a   följa i de vanliga kyrkoarkiven.

Lena lät oss s   a bekantskap med 
Mormonernas stora databas som 
man hi  ar på adr. familysearch.org.  
Sökningen, som är helt kostnadsfri, 
innehåller material från hela världen 
och Bengt  psade oss då om a   man 
gör klokt i att begränsa sökningen 
genom a   hoppa över de första sö-
kalterna  ven och direkt klicka in sig 
på Europa och däre  er Sverige.  De 
är också bra a   begränsa sökningen 
genom a   ange få sökbegrepp och 
bara ta med kända data. Man kan be-
höva klicka in på ”sign in” för a   t.ex. 
se fotograferade dokument.

ANCESTRY adr: ancestry.se som 
numera är ägare  ll Genline, har två 
olika abonnemang, det ena kallas 
”Sverigeabonnemang” och kan un-
gefär jämföras med e   abonnemang 
på Genline. Abonnemanget ”World 
deluxe” ger obegränsad  llgång  ll alla 
register från USA, Kanada, Australien 
och Europa.  Att försöka begränsa 

sökningen gäller även i Ancestry.

svar.ra.se är adressen  ll Svensk ar-
kivinforma  on, en avdelning inom 
svenska Riksarkivet, där man hi  ar 
våra svenska folkräkningar 1880, 
1890, 1900 och 1910. Här fi nns också 
mantalslängder från första häl  en av 
1800-talet, fångrullor och fånglistor 
med fotografi er, vissa generalmöns-
terrullor och en hel del yngre hand-
lingar från kyrkoarkiven.

Bengt gjorde en intressant jämförelse 
mellan kvalitén på bilderna i Genline 

Kvällsmöte Skottdagen 2012
och AD-online. Vi var överens om a   
det är en fördel med AD-onlines ny-
fotografering i färg, men a   Genline 
har fl er inställningsmöjligheter i si   

bildhanteringsprogram Family fi nder.
Vi fi ck också en visning av hur man 
med hjälp av ”Runars duble  sökning” 
adr: Hort.se och välj ”duble  er” rela-
 vt snabbt kan kolla upp a   man inte 

har lagt in samma person fl era gånger 
i t.ex. Disgen.

Till sist visade undertecknad en del ny-
heter i Bygdeband, adr: bygdeband.
se  T.ex går det nu enkelt a   logga in 
med si   vanliga användarnamn och 
lösenord hos Genline. Då får man en 
direkt länk mellan dessa databaser. 
Det är gra  s a   gå in på Bygdeband, så 
man behöver inget abonnemang. En 
sammanställning om hur man söker 
på Bygdeband och vad man kan hi  a, 
fi nns i föreningslokalen, eller kontakta 
undertecknad. 

Vid pennan 
Barbro Andréll
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Det var en synnerligen liten skara 
åhörare som Bengt fi ck hälsa välkom-
men denna onsdag kväll i mars. Om 
det berodde på feltrycket i  dningen, 
det stod torsdag istället för onsdag, 
eller om det kolliderade med andra 
ak  viteter är svårt a   säga, men vi 
som var där hade stor behållning av 
föredraget vi fi ck höra.

Ann-Marie Nelson, kvällens 
föreläsare, gav oss en intressant in-
blick i e   liv som tog sin början för 
över 200 år sedan, nämligen en man 
vid namn Sven Rosenberg.  Sven R. 
var född i Mörrum i Blekinge den 16 
januari 1811 och, som för så många 
andra på den  den, var det hårt ar-
bete redan från barnsben som gällde. 
Sven arbetade som dräng  ll han var 
19 år gammal. Hans skolgång inskrän-
kte sig  ll 6½ dags läsning för en gam-
mal sjöman. Dock hjälpte hans mor 
honom a   lära sig läsa ordentligt. 

På 1830-talet kom en kyrkoherde 
från Stockholm  ll Asarum, Bleking, 
och startade upp en skola för sockn-
ens barn. Sven R. fi ck anställning som 
lärare och varken lärare eller elever av 
idag hade nog känt sig hemma i den 
skolan. Under vinterhalvåret pågick 
lek  onerna mellan klockan 07.00 

 ll 19.00. Eleverna skulle själva hålla 
sig med egen ABC-bok, katekes och 
psalmbok. Dessutom fi ck föräldrarna 
betala en viss summa för a   barnen 
gick där. De  a skulle täcka kostnaden 
för läraren. På grund av kostnaderna 
blev det ju så a   det var bara de mer 
besu  nas barn som kunde få under-
visning.

Sven stannade på sin första tjänst i 
sex år och under denna  d träff ade 
han också sin hustru Kers  n och hann 
också med a   i Karlshamn förkovra sig 
i matema  k och a   lära sig a   spela 
orgel för en kantor. Däre  er fl y  ade 
familjen  ll Fjälkinge och en ny tjänst 
i en skola. Han skaff ade sig lärarbe-
hörighet vid Folkskollärarseminariet 
i Lund där han också tog lek  oner 
för domkyrkoorganisten. 27 år gam-
mal examinerades han med betyget: 
Utmärkt berömlig i katekes och un-
dervisningslära. Däre  er kunde han 
 tulera sig som både skollärare, or-

ganist och klockare. 

Från Fjälkinge fl y  ade Sven med sin 
familj, hustru och fyra barn,  ll Västra 
Karup på Bjäre. Där kom han  ll e   
ny   skolhus och där  llämpades 
”Växelundervisning” vilket innebar 
a   de äldre barnen skulle hjälpa  ll 
a   läsa med de yngre. 

1846 fi ck Sven R. en tjänst som 
skollärare och kantor i Östra Ljungby. 
Som lärare arbetade han fram  ll 
1868 men som kantor arbetade han 
livet ut där. Svens passion för skol-
frågor drev han bland annat som 
riksdagsman och deltagare i landst-
ing och kyrkomöten. Han var även en 
hängiven nykterhetsivrare. Familjen 
bodde i Klockaregården i Ö Ljungby 
i 49 år fram  ll hans död 1895. Svens 
betydelse för orten kanske speglas i 
a   hans gravplats är vid porten  ll Ö 
Ljungby kyrka. 

Det var även där vid den pampiga 
gravstenen över Sven Rosenberg som 
Ann-Marie Nelsons intresse väcktes 
för honom när hon första gången 

Kvällsträffen i mars

skulle tjänstgöra i Ö Ljungby och se-
dan kom a   forska om hans liv och 
leverne.

E   väldigt intressant levnadsöde gav 
oss ännu en givande kväll på 47:an.

Eivor

Sven Rosenberg

Svens gravsten i Östra Ljungby
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Lördagen den 12 maj samlades en 
mycket lite skara medlemmar utan-
för polishuset i Klippan. Det var inget 
sommarväder precis, utan regn och 
blåst. 
  Vi väntade  ll 3 minuter över e  , men 
sen drog vi mot Bjäre.
  Väl framme såg vi en bil på parkerin-
gen och två personer som skyndade 
sig in i en av stugorna. Då blev vi 28,5% 
fl er (så kan ni räkna ut hur många vi 
var). 

Inne i Ågestugan var det varmt och 
skönt och vi sa  e oss ner och började 
småprata medan klockan tickade 
vidare mot två. Ingen mer dök upp, 
så guidningen började och då slutade 
det regna. Lite senare kom fak  skt 
solen fram.

Det var Gunnar Nilsson som är ord-
förande i Bjäre härads hembygds-
förening som guidade oss på e   trev-
ligt och intressant sä  . Han berä  ade 
bl.a. om a   Alfred Nobels brorson, 
Ludwig Nobel, var en av grundarna 
av föreningen år 1929. Han hade köpt 
Ågegården 1927 för a   bygga en golf-
bana på marken. Ludwig köpte även 
ryggåsstugan Palmagården som skulle 
rivas. Den fl y  ades dit 1938. 

Efter att Ludwig hade avlidit 1946 

Vårens utfärd till Hembygdsparken i Boarp

skänktes dessa gårdar  ll hembygds-
föreningen. 

Senare har fl era andra hus och gårdar 
fl y  ats  ll samma plats som nu kallas 
Hembygdsparken i Boarp. Vi såg bl.a. 
Mor Hectors stuga som var från Köp-
mansgatan i Båstad. Den innehåller 
i dag en gammal lanthandel och en 
skolsal.

När vi skulle gå in i Palmagården fi ck 
vi reda på a   fl era personer däribland 
vår guide hade sett ett spöke, en 

dam där. De hade känt kyla och hört 
kons  ga ljud m.m. Det var o  ast mi   
i na  en som händelserna inträff ade 
och vi stannade inte så länge.

Har ni tänkt på a   vi o  a har kallt 
väder på våra u  ärder? Det var jät-
tekallt när vi sa   och fi kade utomhus 
på Hovdala förra året. VI fi ck värma 
händerna runt koppen med varm 
dryck.

Så var det inte i år. Vi fi ck härliga bullar, 
kakor och äppelkaka  llsammans med 
varmt kaff e (och te) i en varm mysig 
lokal! Toppen!

Det var första gången jag var där och 
det var en trevlig e  ermiddag. Passa 
gärna på att göra ett besök i som-
mar!

Lena RE. 
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Ny hembygdsbok 
av Gertrud Lindberg

”I Färingto  a och Riseberga för 
e   par hundra år sedan” 
är  teln på Gertrud Lindbergs andra 
bok om människorna och deras liv i 
e   par byar i Färingto  a och Riseberga 
socknar.

Den första delen i boken utgör en 
fortsä  ning på den  digare boken ”Tre 
skräddarefamiljer i Färingto  a” I den 
nya boken får vi följa genera  onerna 
bakåt i  den, en gren av släkten bodde 
i Aggarp i Färingto  a och en annan i 
Anderstorp i Riseberga socken. Källor 
för forskningen bakåt i  den är dels 
församlingarnas kyrkböcker men 
också mantalslängder och boupp-
teckningar.

Boupptekningarna är beskrivna för sex 
familjer, en i Aggarp och fem i Anders-
torp och genom dessa ger oss förfat-
taren en fi n inblick i familjernas liv.
I den andra delen är några boupp-
teckningar granskade mer i detalj. 
En av dessa bouppteckningar är från 
Aggarp 1796, sedan följer två boupp-
teckningar från Anderstorp nr 1, år 
1798 e  er Nils Troedsson och år 1828 
e  er Elna Jeppsdo  er. Vi får också ta 
del av e   arvski  e från Damsgården år 
1718 som utgör bakgrunden  ll Gun-
nel Nilsdo  ers arvslo   e  er sin far 
Nils Svensson i Damsgården. Genom 
bouppteckningarna, där fas  gheter, 
lösöre och skulder redovisas, får vi en 
helhetsbild av de materiella förhållan-
dena för folket på gårdarna.

Gertrud Lindberg låter oss även i 
denna bok, på e   sakligt och ini  erat 
sä  , ta del av livet i byarna i sydöstra 
delen av Norra Åsbo Härad. Även för 
den som inte har släkt i just Aggarp 
och Anderstorp, utgör boken ändå en 
intressant kulturhistorisk dokumen-
ta  on, och är en inspira  onskälla för 
forskning i de gamla bouppteckning-
arna.

Barbro Andréll

Till arkivet
Byahornet Årgångar 70 nr 3 2011 Skånska historia - folkminne - 
skrönor - skänkt av Guno Haskå

Olycksbarnen i Björnmossa och deras ä  lingar. En släktkrönika 
av Ann-Marie Gidå. Gåva genom Maj Bri   Henriksson, Perstorp

I Färingto  a och Riseberga för e   par hundra år sedan, av Gertrud 
Lindberg. Skänkt av förfa  aren.

Höstens tema 
”Inte bara kyrkböcker”

Inför hösten temanummer behöver vi er 
hjälp. Vi vill berä  a om andra källor än 
kyrkböckerna. Har du någon källa du vill 
 psa om?

Skriv gärna och berä  a eller  psa oss så 
skriver vi.
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Norra & Södra 
Åsbo härad

Avs: ÅSBO SLÄKT- och FOLKLIVSFORSKARE, 
c/o Studieförbundet Vuxenskolan, Box 20, 264 21 Klippan

Program hösten 2012
Ons. 12/9 kl.19.00 KVÄLLSTRÄFF med tema ”Blomgrens Bildarkiv”. Bengt Emgård 
     presenterar det nya programmet som Tommy Brask skapat för att göra
    Bildarkivet tillgängligt och sökbart på Internet.
Lör.  6/10 kl.09.00 SLÄKTFORSKARDAG  med Anbyte.  Under dagen kommmer vi 
     att gå igenom ett antal databaser som vi kan ha nytta av i vår forsk
     ning. Om du själv hittat någon databas, utöver ”de vanliga”, så vill vi 
     gärna att du delar med dig och berättar för oss andra. 
Ons. 7/11 kl.19.00 KVÄLLSTRÄFF med tema ”Bouppteckningar”. Britt Bengtsson
    guidar oss i denna Guldgruva där man bl.a. oftast hittar värdefull in-
     formation om den avlidnes familj och släktingar.
  
Öppet Hus (ingång via rampen på gaveln)
måndagar  kl.13-16   10/9, 24/9, 8/10, 22/10, 5/11 och 19/11
fredagar kl.13-16 14/9, 28/9, 12/10, 26/10, 9/11 och 23/11
söndagar kl. 9-12 30/9, 28/10 och 25/11
  

Alla aktiviteter är på Studiegården 47:an, Storg 47, Klippan
Se även vår hemsida  (www.aasbo-gen.com)  och HD / NST


